ИСПИТНИ ПРАШАЊА
УРБАНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ
1 КОЛОКВИУМ
1. Како може да се класифицира урбаниот сообраќај според начинот на работа и употреба? Накусо
појасни го секој вид на превоз според оваа поделба.
2. Како може да се класифицира урбаниот сообраќај според големината на групата? Накусо појасни
го секој вид на превоз според оваа поделба.
3. Како може да се класифицира урбаниот сообраќај според сопственоста? Накусо појасни го секој
вид на превоз според оваа поделба.
4. Според кои карактеристики се класифицира јавниот градски превоз? Како се определува дали се
работи за ист или различен вид на јавен градски превоз?
5. Видови на категории на траси во јавниот градски превоз и нивна дефиниција
6. Класификација на јавниот градски превоз според технологијата. Накусно појаснете го секој
елемент кој ја дефинира технологијата
7. Класификација на јавниот градски превоз според видот на услугата. Накусно појаснете го секој
елемент кој го дефинира видот на услугата
8. Теоретски како треба да се развива сообраќајот во градовите во согласност со нивниот пораст по
број на жители и површина? Кои се теоретските 12 чекори на развој на сообраќајниот систем?
9. Кои се позитивните и негативните последици од „проширување и изградба на нови
сообраќајници“ – чекор 4
10. Кои се позитивните и негативните последици од „воведување на јавен градски превоз“ – чекор 5
11. Кои се позитивните и негативните последици од „Парцијално издвојување на трасата за ЈГПП–
траса од категорија В“ – чекор 6
12. Кои се позитивните и негативните последици од „воведување на технологија на воден ЈГПП“ –
чекор 7
13. Кои се позитивните и негативните последици од „Целосно издвојување на трасата за ЈГПП– траса
од категорија А“ – чекор 9
14. Видови на пешачење од аспект на транспортно планирање.
15. Причини за подршка на пешачењето.
16. Причини за внимателност во однос на пешачењето како вид на транспорт
17. Растојание-должина на патување како фактор за одлука за пешачење
18. Безбедност во сообраќајот како фактор за внимателност кога се работи за пешачење. Кои се
најчестите видови на сообраќајни незгоди со учество на пешаци?
19. Градење на пешачка инфраструктура – кои се потребите на пешаците
20. Градење на пешачка инфраструктура – кои се карактеристиките на различни возрасни групи?
21. Градење на пешачка инфраструктура – кои урбани средини имаат повисок процент на пешачење?
22. Градење на пешачка инфраструктура – чести причини за мало учество на пешачењето
23. Планирање на пешачка инфраструктура – кои елементи треба да се проверат/обезбедат?
24. Според нашиот Правилник кои се минималните широчини на пешачки патеки и тротоари?
25. Компоненти на пешачка инфраструктура – видови на пешачки површини и нивни своства
26. Карактеристики на пешачки надвозници
27. Карактеристики на пешачки подвозници
28. Линеарен капацитет на пешачки објекти
29. Начини на употреба на велосипедот како превозно средство
30. Причини за подршка на велосипедот како вид на транспорт во градот
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Причини за внимателност во однос на велосипедот како вид на транспорт
Интегрирање на велосипедот со ЈГПП - интегрирано патување
Видови на сообраќајни површини наменети за движење на велосипеди
Според нашаиот Правилник кои се минималните широчини на велосипески ленти и патеки?
Која е разликата помеѓу велосипедски ленти и велосипедски патеки. Како се води трасата кај нив?
Проблемот на паркирање на велосипеди и можни решенија
Системи за изнајмување на велосипеди
11 најсилни мотиватори за употреба на велосипед
11 најсилни демотиватори за употреба на велосипед
Што им е важно на велосипедистите?
Пристап кон планирање на велосипедскиот сообраќај
Дефиниција за моторцикл и скутер
Видови на моторцикли и скутери
Причини за подршка на моторцикли и скутери како вид на транспорт во градот
Причини за внимателност во однос на моторцикли и скутери како вид на транспорт
Употреба на простор од моторцикли и скутери
Автомобилот како специфичен социјален феномен
Влијание на автомобилите врз градовите и економијата
Како може да се влијае врз поседувањето и употребата на автомобилите?
Кои три типови на луѓе можат да се дефинираат според Грава во однос на поседувањето и
употребата на автомобилот?
Класификација на градските сообраќајници според нашиот Правилник
Која е основната функција на основната урбана сообраќајна мрежа?
Која е основната функција на локалната урбан сообраќајна мрежа?
Како се решава собраќајот на раскрсниците во зависност од големината на сообраќајните токови?
Причини за подршка на автомобилот како вид на транспорт во градот
Причини за внимателност во однос на автомобилот како вид на транспорт
Што се подразбира под „менаџмент на побарувачка за превоз“? Набројте барем неколку мерки
во рамките на овој термин.
Што се подразбира под „менаџмент на транспортните системи“? Набројте барем неколку мерки
во рамките на овој термин
Што се подразбира под „интелегентни транспортни системи“? Набројте барем неколку мерки во
рамките на овој термин
Патарини, еко такси како мерка за влијание врз употребата на автомобилот.
Кои се директни, а кои индиректни трошоци при патување во градот?

На колоквиум ќе бидат поставени 7 прашања од горната листа плус едно прашање надвор од оваа листа
кое ќе биде важно за добивање повисока оценка.
Начин на оценување:
7 прашања х 11 бода = 77
1 прашање х 23 бода = 23
ВКУПНО МАКС = 100 бода

